آشنایی با ظروف یکبارمصرف پلیمری و پدیده مهاجرت

درطول  05سال اخير  ،استفاده از پالستيك ها در صنعت بسته بندي انواع مواد غذایی و نوشيدنی هاا و یاا باه شاک
ظروف یکبار مصرف  ،افزایش چشمگير داشته است  .بطوریکاه باه عصار را،ار  ،عصا عصار پالساتيك داده اناد .
پالستيك هایی كه براي تماس با مواد غذایی  ،عمدتاً به كار می روند  ،از منابع نفتای سانتز مای نردناد  .مانناد پلای
استایرن (  ، )PSپلی پروپيلن ( ، )PPپلی اتيلن ( ، )PEپلی اتيلن ترفتاات ( )PETوپلای وینيا كلرایاد(. )PVC
امروزه این پالستيك ها به علت سبك و محکم بودن آنها  ،سهوعت فرایندپذیري و رتی ارزان بودن آنها  ،رواج فراوانی
یافته اند..
پالستيكها  ،پليمرهایی هستند كه از سنتز مواد اوعيهاي به نام مونومر تهيه میشوند  ،مونومرها موادي سامی و باراي
سالمت انسان مضر هستند ؛ در راعی كه پليمرها خنثی هستند و مشکلی ندارند  .اما اشکال كار اینجاست كه معموتً در
فرایند تهيه پليمرها مصداري مونومر باقی میماند  .انر این فرآیند اصوعی و مطااب اساتانداردهاي تزم صاور نرفتاه
باشد  ،مشکلی براي سالمت افراد به وجود نمیآورد اما در غيراین صور مصادیري از مونومرهاي پليمر نشده تشاکي
دهنده پالستيك ها به مواد غذایی انتصال پيدا می كنند  .به این فرایند انتصال مهاجر نفته می شود.
مهاجر در واقع در مورد تركيباتی اتفاق می افتد كه اندازه ذره اي كوچکی دارند(وزن موعکوعی زیار 0555داعتاون).
ميزان مهاجر به فاكتورهاي متعددي بستگی دارد از جمله  :خواص فيزیکو شيميایی ماده موجود در مواد بسته بندي
و ماده غذیی (مثالً محتواي چربی غذا )  ،دما  ،زمان نگهداري  ،اندازه بسته بندي به نسبت رجم ماده غذایی) ذرا
ریزتر نسبت به رجم سطح وسيعتري دارد )
مواد مهاجر كننده از ظروف پالستيکی شام  - 0 :مونومرها  ،اعيگومرها  ،رالل ها  -2ناخاعصای هاا ي هماراه
مواد بسته بندي  -3تركيبا مشت از بسپارها  ،افزودنی ها  ،آنتی اكسيدان ها  ،روان كننده ها و پالستی سایزرها
تمامى پليمرها از نوع دست اول تا آنهایى كه بازیافتى بوده و همچنين ظروف پالستيکى رتماً باید قبا از اساتفاده در
صنعت غذایى تحت آزمون  Food gradeقرار بگيرند  .این آزمون تحت استانداردهاى اتحادیه اروپاا ) (EECو
آمریکایى ) (FDAانجام مى شود  .با انجام آزمون هایى كه در آزمایشگاه هاى كنترل غاذا و دارو نياز قابا اجارا
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هستند ميزان مهاجر مواد سازنده پليمرها به سمت مواد غذایى مشابه سنجيده ماى شاود  .در واقاع وزار بهداشات
مصاومت و ميزان مهاجر مواد سازنده پليمرها را در رالل ها یا محلول هاى مشابه مواد غذایى مى سنجد .
در رال را،ر به دعي استفاده غيرمجاز از پليمرهاى بدون پایه  food gradeدر بسته بندى و نگهدارى مواد غذایى
 ،شناسایى صحيح این محصوت توسط مردم تا ردودى با مشک روبه رو شده است  .وزار بهداشات در ایان راساتا
سعى كرده است كارخانه هاى توعيدكننده ظروف یك بار مصارف را از كارخانجاا توعيدكنناده قطعاا پالساتيکى در
مصارف صنعتى تفکيك كند ، .من اینکه كارخانه هاى توعيدكننده ظروف پالستيکى باراى ماواد غاذایى بایاد پرواناه
ساخت داشته باشند .
اهميت پدیده مهاجر  ،مربوط به سمی بودن بسياري از منومر هاي مهاجر كننده از پالساتيك هاا باه داخا ماواد
غذایی است بطوریکه در خصوص پلی استایرن مهاجر منومر استایرن بعنوان یك ماده سمی از ظرف به داخا مااده
غذایی همواره مورد توجه واقع بوده است  .عالوه بر مهاجر منومر استایرن در ظاروف یکباار مصارف از جانی پلای
استایرن ها  ،مهاجر مواد افزودنی كه در ساخت پلی استایرن به كار رفته مانند اناواع آنتای اكسايدانها و روغان هااي
معدنی قاب تام می باشند .
تماس طوتنی مد با مصادیر كم استایرن ميتواند عام اثرا نور تاكسيك( خستگی  ،عصبيت  ،مشکال مرباوط باه
خواب) هماتوعوژي ( كم شدن پالكت ها و نلوبين ) سيتوژنيك ( غير عادي شدن كروموزوم ها ) و سرطان زایی باشاد
 .شواهدي وجود دارد كه منومر استایرن در جانوران عام سرطان ریه بوده است  .منومر استایرن می تواند به جناين
در رال رشد صدمه بزند  .فرایند متابوعيك استایرن در بدن انسان منجر به توعيد ماندعيك اسيد كه عام شناخته شاده
جهش و استایرن اكساید كه یك سرطان زاي مشهور است می شود منومر استایرن اثرا نامطلوب بر مغز و كبد دارد .
در فرایند تبدی استایرن به پلی استایرن  ،تصریبا تمام استایرن در فرایند توعيد به مصرف می رسد  .با این رال ممکن
است بخشی از استایرن به صور عم نشده در محصول نهایی باقی بماند  .وقتی پلی استایرن در تمااس باا ماواد
خوراكی یا آشاميدنی قرار می نيرد  ،مصداري از استایرن باقی مانده در آن از ظرف به غذا انتصال می یابد و هر چه غذا

یا نوشيدنی نرم تر باشد مهاجر با شد بيشتري صور می نيرد .
چون استایرن ماده اي سمی بوده طبيعی است كه مو،وع مهاجر براي استایرن باقی مانده در پلی استایرن نگرانی
زیادي را سب شود  ،از این رو مراجع مسئول مانند سازمان غذا و دارو رداكثر مجازي را تعریف كارده اناد یعنای باا
تدوین استانداردهایی مشخص كرده اند كه انر در پلی استایرن  ،مصداري استایرن باقی مانده باشد در چه رادي بای
خطر است و وجود چه مصدار استایرن می تواند خطرناك باشد  .به عبار دیگر مهاجر مجاز را مشخص كرده اند .
رعایت استانداردهاي مرتبط با رد مجاز استایرن هم براي سالمت كسانی كه در كارخاناه تبادی اساتایرن باه پلای
استایرن یا صنایع تبدی پلی استایرن به محصوت پالستيکی كار می كنند و هم براي سالمت مصرف كنندنانی كه
از محصوت پلی استایرن استفاده می كنند اهميت بسيار دارد  .از این رو نهادهاي نظارتی مانند سازمان غذا و دارو بر
رعایت رد مذكور اكيدا نظار می كنند .

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم

ازدیگرمواد افزودنی كه در ساخت ظروف پالستيکی به منظور جلونيري از شکنندنی استفاده می شود  ،پالستی سایزرها
می باشند  .انر در درون این ظروف آب جوش ریخته شود این مواد آزاد شده و به دعي داشتن تركيبا خاص منجر به
بروز سرطان هاي مختلف می شود  .این خاصيت در ظروف یکبار مصرف شفاف كه در صد باتتري از مواد سارطان زا
را دارا است و در جامعه كاربرد فراوانی هم دارد  ،اهميت بيشتري می یابد .
در هنگام استفاده از ظروف یکبار مصرف باید به عالمت اختصاري رك شده در كف ظرف توجه كرد  .عالئم مربوط به
نوع پليمري كه ظروف پالستيکی از آن ساخته شده اند در ته هر ظرف قاب مشااهده اسات  .هار یاك از ایان كادها
مشخص می كند كه آن ظرف از چه جنسی ساخته شده است  .این اعداد بسيار مهم بوده و بيانگر نوع ماوادي هساتند
كه درون ظروف پالستيکی به كار رفته اند  .انر عدد درج شاده  4 ،3 ،2 ،0و  0باود ظارف پايش روي شاما مناسا
نگهداري مواد غذایی است  .هر چه این اعداد كوچکتر باشند ظرف براي نگهداري ماواد غاذایی مناسابتر اسات  ،باه
نحوي كه بهتر است از ظروفی كه عدد  0و  2روي آنها درج شده براي نگهداري مواد غذایی استفاده كارد و انار ایان
عدد بين  3تا  6بود (با بزرنتر شدن عدد) ارتمال مهاجر مواد شيميایی به ماده غذایی افزایش می یابد .
در رال را،ر ساعهاست كه ظروف مصرف رتی در نذریها و سفره هاي ما جاي خود را باز كرده اناد و از زماانی كاه
نذري در سينی ها و ظروف فلزي در بين مردم پخش می شد زمان زیادي نذشته است .استفاده مکرر و نادرسات از
این ظروف خطرا جدي به دنبال خواهد داشت.

توصیه های بهداشتی در زمینه استفاده از ظروف یکبار مصرف
• در هنگام استفاده از ظروف یکبار مصرف باید به عالمت اختصاري رك شده در كف ظارف یکباار مصارف توجاه
نردد.
 استفاده از ظروف پلی اتيلنی ( )PEو پروپيلنی ( ) ppكه به رنگ سافيد مای باشاند و عمادتا باراي بساته بنادي و
نگهداري محصوت عبنی  ،روغن و سركه به كار می روند  ،براي مواد غذایی نرم و مرطوب بالمانع است .
• استفاده از ظروف پلی استایرنی فوم دار ( )EPSو ظروف پلی استایرنی سفيد رنگ ( )HIPSبراي مواد غذایی نارم و
مرطوب مشکلی ایجاد نمی كند  ،وعی براي نگهداري مواد غذایی داغ نامناس است  .استفاده از ظروف پلای اساتایرنی
شفاف ( )GPPSتنها براي نوشيدنی هاي سرد مناس می باشد و براي مواد غذایی داغ مانند چاي و قهوه مناس نمی
باشد
• ظروف یکبار مصرف پلی استایرنی از مونومر استایرن كه تركيبی آروماتيك است تشکي شده است و در مواجهاه باا
دماي باتتر از  60درجه سانتيگراد این مونومر آزاد می شود كه تاثيرا سرطانزا دارد  .از اینرو وزار بهداشت نگهداري
 ،رم و بسته بندي غذا با دماي باتتر از  60درجه را در ظروف پالستيکی پلی استایرنی ممنوع كرده است  .از آنجایی
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم

كه چربی  ،فرآیند آزاد شدن این مونومر سمی را تسریع ميکند  ،بسته بندي مواد غذایی چرب نيز در این نوناه ظاروف
ممنوع است .
 اصوت ظروف یکبار مصرف براي یك بار استفاده ساخته شدهاند زیرا در صور تکرار شيارهاي بسايار كاوچکی كاه
قاب رویت هم نيستند در آنها به وجود میآید كه به دعي آزاد كردن موعکولهاي آعی و صنعتی به داخ آب یا غذا ،
انسان را در معرض انواع سرطان قرار میدهند .
 ظروف پلی مري در مجاور نور اكسيد شده و باعث از بين رفتن كيفيت اوعيه وتسهي آزاد سازي ماواد مضار مای
شوند.از این رو از قرار دادن آن ها در معرض آفتاب جلونيري شود .
 توصيه نهائی اینکه غذا ها به خصوص غذاهاي راوي روغن و چربی را در ظروف پالستيکی در ماكروویو نرم نکنيد
چون نرما و پالستيك و روغن با هم تركي شده  ،كه نتيجه ي آن توعيد سم دیوكسين است .توصيه مای شاود از
ظروف پيركی و چينی استفاده كنيد.
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